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Editor’s Note
The dynamics in the smartphone industry have been fascinating to watch 
unfold over the last decade. The industry is often misunderstood, even by 
people considered to be experts. Take Apple for example. It dominates the 
industry, right? A near monopoly, perhaps? Not even close. Apple only has 
about 16% of the global market share in smartphones - means 16% share 
in smartphone operating systems. The real monopoly is Google as 84% of 
all smartphones in the world run on Google’s Android operating system. 

The hardware is less important. It’s the software that controls the phones 
and collects the data. And the dynamics in the industry changed again 
just weeks ago. LG Electronics announced that it was backing out of the 
smartphone business after years of losses.  What seems like a varied field 
consisting of so many smartphone companies has actually become quite 
limited. There are now actually only six major players left: Apple, Samsung, 
BBK (Vivo, Oppo, RealMe, OnePlus), Huawei, Xiaomi and Transsion. 
Apple and Samsung we know well. But the others are primarily brands used 
in China, parts of Asia, and other developing markets where low price is 
the key driver, like Brazil. 

Things get really interesting when we look at where 
the profits accrue in the industry. Apple captures 
about 60% of all industry profits even though it only 
has about 16% market share in any given quarter. 
Samsung comes in second with about 33% of the 
industry profits, even though it has been the No. 1 
smartphone company in terms of number of units 
sold annually for years. And the remaining 7% of 
industry profits are left for everyone else to fight 
over. In a high-volume, essentially commodity-
driven business like smartphones, this is where 
scale combined with brand can make the difference 
between massive profits or losses.

Lindenberg Junior       
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Some people believe that trying to 
balance their work and personal 
life takes too much effort and time. 

However, it only takes a small amount of 
time every day to reflect on your work 
to life ratio, and to recognize if there’s 
anything that you need to improve on 
in order to have a balanced lifestyle. 
It’s a good idea to periodically go over 
your work and life to see what needs 
tweaking. 
 
First off, look to see if you have your 
priorities set straight. If not, take some 
time to think about how you would re-
prioritize the things in your life like 
travel, family, friends, and work. Next, 
adjust your everyday schedule based 
on how you prioritize these things while 
being realistic with how many hours 
you’ll have to work to keep an income 
that will sustain you and your family’s 
needs.
 
Then, make sure there’s nothing that 
you’re suffering from that needs your 
undivided attention. This could be 
anything like health issues or serious 

family issues. Reflect on what you need 
to do to solve these issues, and take 
action depending on how important 
these things are to you. 
 
You may feel like relaxing at home is 
difficult because you’re focused on 
your workload. Try making sure that 
your home is separate from your work 
life by having a set area for you to work 
and reserving the rest of your space for 
relaxation - in this same issue we talk 
more about it. 

Reflect upon your personal life as well. 
Making sure that you maintain a good 
relationship with all of your friends 
and family members will make you 
feel much better about your work-
life balance and will make life easier 
in terms of being able to relax and be 
happy when you’re off of work. 
 
Taking time to realize areas of your 
life that need to be adjusted to benefit 
your happiness is key to maintaining a 
sustainable work-life balance. 

Once you realize things that could be 
fixed, make sure you don’t ignore the 
problems. Change whatever you have 
to in order to adhere to your priorities 
and maintain happiness, even if it 
means sacrificing things like working 
over-time at work. Taking a little bit of 
time every day to reflect on your life and 
make a plan to follow the path that you 
need to in order to succeed is the way to 
make sure you’re maintaining a healthy 
work-life balance.

 

Art of Living/Arte de Viver (1)

Take 10 Minutes a 
Day to Reflect on your 
Work-Life Balance
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Em geral,  e em apenas uma 
frase, podemos dizer que um 
“checklist” (lista de verificação), 

é simplesmente uma lista padronizada 
de etapas necessárias para uma tarefa 
repetitiva. É uma ferramenta simples que 
ajuda a prevenir erros. 

Como nossa rotina é corrida e cheia 
de afazeres, é muito comum esquecer 
exatamente o que precisa ser feito para 
completar uma atividade ou conjunto 
de tarefas. Por isso as checklists 
são ferramentas utilizadas para 
organizar melhor suas atribuições e 
verificar, facilmente, suas tarefas mais 
importantes. 

        Essas listas têm sido feitas para 
reduzir erros e garantir consistência 
e integridade na execução de uma 
tarefa.

O uso de checklists garante que você 
não se esqueça de nada. Portanto, se 
você faz algo repetidamente e quer 
fazer certo todas as vezes, uma checklist 
é uma ferramenta indispensável. Você 
economiza tempo por não precisar 
ficar se lembrando das etapas e pode 
se dedicar inteiramente ao que precisa 
ser feito. Elas também permitem que 
você delegue tarefas com segurança 
e eficácia, ou seja, são excelentes 
maneiras de tornar nossas vidas mais 
simples e os negócios mais produtivos!
 
         Como fazer uma lista de verificação 
eficaz?

      Simplifique - use descrições curtas, 
precisas e fáceis de entender das tarefas. 

Se possível, mantenha a lista em uma 
página apenas.

Marque os itens executados - inclua uma 
caixa de seleção ou deixe um espaço 
para marcar os itens como concluídos.

        Organize os itens por categoria - isso 
permite que você navegue facilmente 
entre as diferentes seções e encontre 
rapidamente os itens nos quais está 
trabalhando.

    Mantenha sua lista refinada - 
melhorias contínuas tornarão sua lista 
de verificação mais eficaz.

 Se estiver usando pontos de pausa – 
use não mais do que dez itens entre as 
pausas, de preferência de cinco a sete.

       E por que as listas de verificação 
são ferramentas essenciais para os 
negócios?

Porque melhoram a colaboração e 
delegação, e como consequência, 
podem aumentar a produtividade 
do seu projeto e /ou empresa. É 
importante dizer também que usando 
listas de verificação, mais pessoas serão 
capazes de executar tarefas de forma 
especializada porque podem aprender 
como isso é feito.

 As listas de verificação focam a atenção 
no trabalho à mão e garante que 
nada seja esquecido. Existem muitos 
benefícios e alguns deles são:

         Organização - as listas de verificação 
fornecem uma estrutura lógica.

         Motivação - Ser capaz de observar 
a progressão te motiva a continuar 
trabalhando.

       Criatividade - Listas de verificação 
ajudam sua mente a pensar fora da 
caixa e ter ideias nas quais você 
provavelmente não teria pensado antes.

    Excelência  - Quando nada é 
esquecido, a qualidade do trabalho se 
torna excelente.

       Produtividade - você realiza mais 
atividades e produz mais.

     Delegação – Importante se você 
trabalha com uma equipe.

Especialmente quando você está 
aprendendo ou iniciando algo novo, 
esses checklists ou listas de verificação 
podem ser a chave do seu sucesso. 
Elas podem te ajudar com menos erros, 
maior retenção de informações, maior 
produtividade e aprendizado mais 
rápido. Definitivamente, tornam a vida 
mais fácil e melhoram os resultados, 
independentemente dos níveis de 
habilidade. 

* Lembramos que em nosso website 
de marketing, negócios e tecnologia 
você encontra uma série de checklists 
úteis como primeiros passos para 
eCommerce, Instagram, Facebook, 
LinkedIn, Marketing de Influência e mais 
- www.kisuccess.com 

Productivity/Produtividade

O Que é uma Checklist e 
Por que ela é Importante 
Para Você ou Seu Negócio

Soul Brasil Magazine © • Issue 107 •  April 15/May 2021 • Year 18 • www.soulbrasil.com8
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Making a vision board can 
help you visualize your goals 
and what you really want to 

achieve in life.

Visually seeing what will result from 
you meeting your goals right in front 
of you will inspire you to achieve both 
your work and life goals by being a 
constant reminder of the desires you 
want to fulfill. It is a great idea to try 
these from time to time. 
 
A vision board, also known as a dream 
board, can be made out of a poster 
board, a corkboard, and even a piece 
of paper if you wanted it on a smaller 
scale. On the surface that you desire, 
cut out pictures that represent the 
things that will come from the goals that 
you want to achieve or the dreams that 
you want to make come true. 
 
The pictures that you add to your board 
could be anything from words that 
describe how you wantyourself to be, 

like confident, happy, healthy, etc, to 
pictures of things you want to do, like 
traveling, gardening, painting, or any 
other hobbies you’d love to pick up. 
 
If you want, you can make two separate 
vision boards to separate your work 
goals from your life goals. To your work 
board, maybe you could add things 
that represent your goals like being 
focused, being the top contender in the 
workplace, or even getting higher pay. 
 
You can find images in anything like 
(like a magazine) or you can even print 
out pictures from online and then put 
them on the board. You should keep 
this board somewhere where you 
can always see it. This will constantly 
remind you of your goals and keep you 
motivated to work hard to have results. 

If you need to, you can even make a 
digital vision board by using some 
sort of photo editing app, and you can 
keep this “board” as a picture on your 

phone background or your computer 
backdrop - if you can’t find a place 
to keep a real vision board at your 
workplace.
    
Having a vision board is a great way to 
keep yourself motivated to achieve the 
goals that you have set for your work 
life and personal life. 

Constantly seeing these images of what 
you want will keep reminding you of 
why you’re working so hard, and what 
you’re eventually going to get to enjoy 
once you’ve worked hard enough to 
succeed. On this board, make sure to 
not only add things that you want to 
eventually do someday but also add 
goals for your long-term success and 
happiness. It should reflect a well-
rounded ideal life that delivers high on 
personal satisfaction. We hope you 
enjoyed the article. Have an awesome 
day, every day.

Create a Vision Board that 
Encompasses Both your 
Career and Personal Life

Art of Living/Arte de Viver (2)





Amor e trabalho podem e devem 
andar juntos. Mas como é possível 
fazer o que se ama todos os dias e 

ainda ganhar dinheiro com isso?

Um dos maiores medos que impedem as 
pessoas de perseguirem seus sonhos é 
o de não serem capazes de se sustentar, 
manter a família e todas as contas pagas e, 
infelizmente, esse medo as mantêm presas 
a empregos que não gostam.

Mas não precisa ser assim. Hoje vamos te 
dar cinco dicas importantes para garantir 
que você viva sua paixão todos os dias, 
desempenhe a função que pode ser sua 
verdadeira missão de vida, e ainda ganhe 
dinheiro com isso. Confira.

1 - Aprenda com os outros

Você não precisa criar algo totalmente 
novo ou excepcional; ao invés disso, 
simplesmente observe o que os outros 
estão fazendo e aprenda com eles. Abra 
sua mente, faça networking. Converse com 
pessoas que já estão tendo sucesso no que 
você gostaria de fazer, convide-as para um 
café e pergunte o que tem funcionado para 
elas e o que não está sendo interessante.  
Você pode se surpreender ao descobrir a 
disposição das outras pessoas em ajudá-lo 
a também ter sucesso.

2 - Contrate outras pessoas para fazer o 
que você não gosta 

Às vezes, inspirar-se é a coisa mais fácil 
do mundo, mas manter a motivação  pode 
ser desafiador quando você precisa fazer 
tarefas que não gosta. Para garantir que 
você fará o que ama todos os dias, uma 

boa ideia é 
terceirizar as 
t a r e f a s  q u e 
você não gosta 
ou nas quais 
não se destaca. 
Por exemplo, 
s e  v o c e  a m a 
cozinhar e decide abrir um restaurante, 
bolar promocoes, postar nas midias sociais, 
e estar atento aos reviews dos clientes  faz 
parte do trabalho para seu restaurante 
ir bem. Se  você não gosta de tarefas de 
marketing, peça a alguem ou contrate uma 
empresa (aqui estamos nós!) para fazer 
essa importante parte. 

3 - Estabeleça metas alcançáveis

Você sabe o que quer fazer da vida? 
Descobriu sua verdadeira missão? 
Excelente! Mas você sabe exatamente para 
onde está indo e como vai fazer isso? Do 
contrário, lembre-se de que o segredo para 
realizar o que deseja é definir pequenas 
metas e eliminar uma pequena tarefa de 
sua lista todos os dias. Mesmo que você 
não cumpra todos os seus objetivos, ainda 
assim terá progredido e, aos poucos, isso 
te motivará e sua lista estará quase toda 
riscada com metas batidas!

4 - Não desista

É mais fácil falar do que fazer, mas se você 
já encontrou sua verdadeira paixão na vida, 
por que não escolheria agir, sair da sua 
zona de conforto e continuar persistindo 
até alcançá-la? Lembre-se: se você não se 
arriscar e correr atrás, nunca saberá o que 
há do outro lado. Portanto, não desista na 

primeira vez que enfrentar um desafio 
e, mesmo que não saia como planejado, 
não esqueça que você ainda ganhou 
conhecimento e muita experiência que 
pode usar em seu próximo projeto.

5 - Elimine suas crenças limitantes

Isso se trata muito mais do que apenas 
ser corajoso ou correr riscos; na verdade, 
significa enfrentar e dissolver seus 
medos e emoções mais profundamente 
arraigados que o impedem de alcançar 
o que mais deseja na vida. Crenças 
limitantes são sorrateiras e, consciente 
ou inconscientemente, contaminam seus 
pensamentos, hábitos e ações diárias e o 
fazem procrastinar, pensar demais e não 
agir por medo. 

Essas crenças ocultas podem prejudicar 
seriamente suas chances de sucesso, 
especialmente se você der ouvido àquelas 
vozes dentro de sua cabeça dizendo que 
você não é bom o suficiente ou que nunca 
vai conseguir. Ignore-as. Não acredite nelas, 
não as faça crescer.

Viu como não é complexo? 

Utilizar essas cinco dicas diariamente 
diz respeito a quebrar hábitos, persistir, 
estabelecer metas concretas e valorizar 
seus sonhos. Pronto para mudar? Nós 
acreditamos em você!

Art of Living/Arte de Viver (3)

5 Dicas de Como 
Ganhar Dinheiro 
Fazendo o que
Você Ama
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if your friends keep pressuring you to 
go out with them, but you would much 
rather stay home and relax, do what you 
want instead of what they want. Always 
doing what other people expect of you 
will make you feel like you’re being 
walked all over. 

Taking time for yourself is just 
as important as taking time for 
others. While doing chores is extremely 
important to living in a stress-free 
environment, make sure that your 
free time isn’t being overloaded with 
cleaning. 

Only spend a small amount of time 
doing chores, and make sure you 
organize your cleaning schedule into a 
manageable amount that will leave you 

free time and also allow you to complete 
what you need to feel stress-free in your 
home. Spending too much time cleaning 
will only stress you out more and make 
you feel like you never have any free 
time because you’re never doing things 
that you want, but instead you’re doing 
chores.
 
Making time to meet your own wants 
and needs during your free time is 
what you should be doing to maintain 
a healthy mindset. Make sure you’re 
prioritizing both your mental and 
physical health by taking time to work 
out, doing some self-care type of 
activities such as going to the spa or 
doing a face mask, and whatever else 
makes you happy. 

Even if you have to sacrifice going out 
with friends, you can explain to them 
that you feel like you need some time 
alone to reset from work. Relieving 
stress from work at home is important 
to making sure that your mental health 
doesn’t suffer. 

However, if you don’t spend time doing 
the things you want, you’ll only end 
up feeling more drained as if you’re 
missing out on free time. Make sure you 
prioritize your own wants and needs 
over everyone else when it comes to 
maintaining a stable mentality.

Keep focus. Manage your time. And 
very importantly, keep having fun. Life 
is short.

Some people think being at home 
automatically equals rest and 
relaxation, but if you’re not 

careful, it can become a drain on you 
just as much as work outside the home 
is. Making time for your own needs is 
the most important thing for your mental 
health, because you need to take time to 
relieve all of the stress that work brings 
you in order to reset your mindset 
before you go back to work. This will 
make you feel much less drained when 
you return, making you more productive. 

Don’t spend your free time meeting 
everyone else demands and never 
meeting your own needs. For example, 

Don’t Trade
your Time 
Trap at Work 
for One at 
Home

Art of Living/Arte de Viver (4)
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Antes da pandemia de covid-19 
assolar o mundo, a Califórnia 
enfrentava um movimento 

na economia: algumas empresas 
milionárias faziam movimentos e 
deixavam o estado por várias razões, 
entre elas, para pagar menos impostos 
e terem mais incentivos fiscais. Mais 
recentemente, em dezembro de 2020, 
a Tesla, de Elon Musk, assim como a 
Oracle e a Hewlett Packard anunciaram 
que estavam “fugindo” do estado 
dourado e indo para Austin, no Texas.

Com leis tributárias mais amigáveis, 
o estado do Texas vem atraindo nos 
últimos anos um crescente grupo de 
empresas estabelecidas na Califórnia e, 
em particular, as da área de tecnologia 
localizadas no Silicon Valley.

A saída dessas empresas tem gerado 
debates e ansiedade quanto à posição 
da Califórnia como capital americana 
do empreendedorismo. O estado abriga 
o maior número de “unicorns” do 
mundo – um termo usado para startups 
avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.

Existem apenas 506 dessas empresas 
em todo o mundo – dado de janeiro 
de 2021. Das 245 dessas empresas que 
estão localizadas nos Estados Unidos, 
114 elas estão sediadas na Bay Area e 19 

estão no condado de Los Angeles. Mais 
abaixo fizemos uma lista de10 dessas 
notáveis empresas que você talvez não 
conheça e que ainda estão na Califórnia.

      Age of Learning (Glendale) -  
Cria currículos criativos online para 
programas de ensino fundamental e 
médio, capitalizando no ambiente de 
aprendizagem remota.

     Anduril (Irvine) - Empresa de 
tecnologia de defesa focada em drones 
autônomos e sensores para aplicações 
militares.

           Fair (Santa Monica) - A Fair juntou-
se ao exclusivo “Three Comma Club” 
com seu aplicativo de US$ 1,2 bilhão 
projetado para simplificar o leasing 
(compra temporária com opção de 
devolução) de carros. 

         GOAT (Culver City) - Se destacou 
por inovar com seus  tênis/acessórios 
de última geração, e conceito no qual 
se pode comprar tanto produtos novos 
quanto reformados em seu próprio app.
 
        LegalZoom (Glandale) – Permite 
que seus clientes criem seus próprios 
documentos legais. Uma das empresas 
pioneiras no conceito DIY (Do It 
Yourself).

       Relativity Space (Long Beach) – 
Destacou-se inovando em tecnologia 
espacial usando software em 3D e 
revolucionando na velocidade que se 
constroem foguetes. 

        Scopely (Culver) – Cria jogos móveis 
altamente viciantes como a “Star Trek 
Fleet Command” e ”The Walking Dead: 
Road to Survival ”. Uma das empresas 
de crescimento mais rápido dos EUA.
 
      Skydance Media (Los Angeles) 
– A empresa se tornou uma grande 
“sócia” e de muita força em Hollywood 
produzindo franquias de filmes 
como Star Trek e Mission Impossible 
entre outros.

      ZipRecruiter (Santa Monica) – 
Empresa que tem revolucionado a 
indústria de recrutamento e emprego 
com sua tecnologia impulsionada por 
meio de inteligência artificial (AI). 

     Bird (Los Angeles) – Embora 
os aluguéis de scooters tenham 
despencado após a primeira ordem de 
“Fique em Casa” da pandemia na Califa, 
em março de 2020, a empresa pioneira 
de scooters elétricos manteve seu lugar 
no clube de “Unicorns”.

Life in the U.S./Vida nos EUA (1)

Cada Vez Mais 
Empresas Bilionárias 
Saem da Califórnia 
e um dos Estados 
Preferidos é o Texas
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Community/Comunidade

Know 12 Crowdfunding 
that Can Help you Raise 
Money for your Next 
Project or Good Cause 
in the U.S.

Maybe you already know what 
is a Crowdfunding and the 
most popular platforms such 

as Kickstarter and GoFundMe, but this 
new way to raising money (and online) 
became a trend since 3 or 4 years ago 
and is where you get a lot of people to 
invest in your idea, rather than finding 
one person to come up with everything 
you need. But also, and maybe, you 
don’t know some of the platforms that 
it’s not too popular or too specific for 
something.

You can use a crowdfunding platform 
to manage all the collections and give 
you a central location to share your 
ideas, along with the materials and 
videos that explain what you’re trying 
to accomplish. They take a cut of your 
donations, and some require setup or 
promotional fees. We have selected 
12 of these crowdfunding sites you 
can use to fund and fuel your startup 
or project or good cause. Some of 
them are more geared to developing 
products, others are about funding 
artistic endeavors, and still, others are 
ideally suited to nonprofits. Some sites 
will collect all the money as it comes 
in; others won’t collect it until the goal 
amount is reached.

1) Kickstarter

This platform is so popular, it’s entered 
our everyday language. Kickstarter is 
geared more toward creative projects 

like a new album or writing a book, as 
well as products and inventions like 
a personal single-wheel vehicle or a 
pocket-sized solar charger.

2) Indiegogo

A lot of people are familiar with 
this platform m more familiar. Like 
Kickstarter, you can use Indiegogo to 
start up any project or idea. But unlike 
Kickstarter, you can set up nonprofits 
on the site. Indiegogo also offers 
Flexible Funding, which means you get 
to keep the funds you raised, even if 
you didn’t reach your goal. Indiegogo 
also allows you to buy funded products 
on its marketplace. It has a lot of 
inventions and technology you can 
support too, similar to Kickstarter, 
in addition to its traditional arts and 
nonprofit crowdfunding.

3) Patreon

Unlike all the other platforms on this 
list, which are all one-time donation 
sites, Patreon is a monthly subscription 
platform where supporters and donors 
provide regular monthly contributions, 
rather than make one bulk payment. 
You can support projects for as little as 
$1 per month or as high as you would 
like to go. It’s sort of like a donated 
subscription. The goal is not to support 
a particular project, but to provide 
ongoing support for a creative venture 
or artist, such as supporting your 

favorite 
band or 
musician, or even your favorite podcast 
(or magazine!).

4) GoFundMe

We consider GoFundMe one of the 3 
most popular crowdfunding platforms. 
A lot of o people use this platform for 
personal emergencies, but it can be 
used for any number of short-term 
personal projects. We’ve seen people 
use it to cover an emergency vet bill, 
a trip to the dentist, and even for a 
trip to Brazil to attend an agricultural 
experience in a Brazilian organic farm, 
etc. In an increasing number of cases, 
people use GoFundMe to raise money 
to cover high medical bills for terminal 
and chronic illnesses.

5) Chuffed

A nonprofit crowdfunding site that is 
only for not-for-profits, charities, social 
enterprises, community projects, or 
persons in need, so no inventions or art 
projects. Chuffed pitches are limited to 
just 50 words, and you’ll promote your 
cause to your different social networks. 
Unlike most other crowdfunding sites, 
Chuffed will transfer your money as it 
comes in. No delays as you’re trying 
to hit targets or reach specific levels 
before you get your funds.
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https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.patreon.com/
https://www.gofundme.com/
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6) ArtistShare

A platform-specific for artists and in 
particular musicians. So anything you 
can do to cover costs when you launch 
an album, promote it or go on tour takes 
a load off. That’s where ArtistShare can 
make a real difference. The site, which 
started in 2003 as a “fan-funding” site, 
is a go-to site for many jazz and classical 
musicians who want to fund their 
upcoming projects. Nine of the projects 
have received Grammy awards, while 
another 18 have received nominations.

7) MightyCause

MightyCause is a site that’s not geared 
so much toward business funding as it is 
for helping “worthy causes” - nonprofit 
fundraising, donor management, 
marketing, and peer-to-peer fundraising 
It lets you fundraise for nonprofits and 
special events for children and family, 
education, animals and pets, and even 
faith-based causes.

8) GiveWP

It is not a site but a WordPress plugin 
you can add to your WP website or blog 
to collect donations from visitors. With 
GiveWP you can create donation forms, 
view your statistics and reports, manage 
donors, and integrate with third-party 
platforms like Stripe and PayPal. Unlike 

every other crowdfunding platform, 
GiveWP does not take any fees based 
on what you raise. They make their 
money selling premium add-ons to their 
system, which you can use if you need 
additional functionality.

9) Charitable

A n o t h e r  W o r d P r e s s 
plugin, Charitable lets you collect 
donations on your website via PayPal, 
and they don’t charge any transaction 
fees for credit card donations. You 
also can use well-known and trusted 
credit card processors like Stripe and 
Authorize.net to accept plastic. The 
company that builds Charitable did it 
because they were tired of seeing non-
profits use hosted fundraising platforms 
that charge hefty fees and strip them of 
the ability to brand and control their 
donation pages. The trade-off is that you 
have to manage your own WordPress 
site/blog.

10)Seed&Spark

If we have music-based platforms, 
then it stands to reason we’d have at 
least one for filmmakers. Seed&Spark 
is the crowdfunding platform for movie 
makers around the world. Whether 
it’s documentaries, dramatic films, or 
offbeat comedies, you can get funding 
for your movie and even watch others’ 

contributions. You can also watch the 
movies that are produced on their 
website or your Apple TV or Roku.

11) GoGetFunding

Similar to GoFundMe, GoGetFunding will 
let you raise funds for any cause, 
whether personal, nonprofit, or even a 
business. In 2020 during the pandemic, 
we saw a lot of campaigns raising funds 
to help people cover their life-saving 
medical costs. If you have a worthy 
cause to support and people to help, 
GoGetFunding is a good choice.

12) FundRazr

We leave FundRazr for last because, 
while it’s like a lot of the other 
crowdfunding platforms on this list, 
it has something none of the others 
do: a totally free option for artists 
and creatives! That’s because your 
donors are asked to “tip” FundRazr 
as a way to keep the service free for 
you. There is still the traditional credit 
card processing fee but that’s charged 
by the third-party processors, not 
FundRazr. And the company will even 
allow third-party companies, such as 
agencies, professional fundraisers, and 
representatives, to set up fundraising 
campaigns on behalf of an organization 
or person.

Community/Comunidade
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https://www.mightycause.com/
https://wordpress.org/plugins/give/
https://wordpress.org/plugins/charitable/
https://seedandspark.com/
https://gogetfunding.com/
https://fundrazr.com/
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O mercado de trabalho sempre 
vivenciou períodos de altas 
e baixas ao redor do mundo, 

mas aqui nos EUA em particular (e 
talvez o mesmo aconteça em outros 
países), a situação vai ficar boa ou ruim 
dependendo da conjuntura em que o 
país estiver. E, obviamente, o cenário 
econômico influencia bastante para o 
aumento ou a queda de oportunidades 
de emprego.

Caso a economia se apresente de forma 
positiva é vantagem para aquele que 
busca uma vaga, isso porque fica mais 
fácil devido ao aumento da geração 
de empregos, assim como também na 
remuneração e nos benefícios. Mas 
quando o mercado passa por uma crise, 

fica óbvio entender que os candidatos 
terão muito mais dificuldade em 
e n c o n t r a r  u m  n o v o  e m p r e g o . 
Dependendo da circunstância, algumas 
áreas são mais atingidas do que outras, 
como foi o caso do ano de 2008, quando 
o setor imobiliário e o mercado 
financeiro americano entraram em 
colapso. A incerteza causada pela 
“bolha” da especulação gerou uma 
grande taxa de desemprego no país do 
Tio Sam.

Doze anos depois,  em 2020, e 
apresentando a menor taxa de 
desemprego desde 1969, os Estados 
Unidos foram pegos de surpresa 
com a chegada da pandemia do novo 
coronavírus. Quando todos que moram 

nesse país pensavam que as coisas 
estavam voltando ao eixo, houve um 
pico histórico de perda de emprego. 
O mês de fevereiro de 2020 – poucas 
semanas antes do primeiro lockdown 
decretado pelo condado de Los 
Angeles – o número de desempregados, 
segundo o site Statista, foi de 5,72 
milhões. Já no final do mês de abril, os 
números subiram para nada mais nada 
menos que 23,08 milhões.

O ano de 2020 realmente foi de 
um impacto sem precedentes para 
a economia americana, apesar 
d o s  n ú m e r o s  t e r e m  b a i x a d o s 
gradativamente até o mês de fevereiro 
de 2021. Em junho, esse número foi 
de 16,74 milhões, em novembro foi 

Mercado de Trabalho nos 
Estados Unidos em Tempos 

de Crise e Pandemia

Life in the U.S./Vida nos EUA (2)

O desemprego em Las Vegas aumentou quase oito pontos percentuais de novembro de 2019 a novembro de 2020.
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de 10,73 milhões, e em fevereiro de 
2021, de 9,97 milhões. Como se nota, 
o número de desempregados baixou  
progressivamente à medida que a 
economia se recuperava – e o controle 
da pandemia  iria se tornando, mesmo 
que pouco a pouco, uma realidade.

Outro fator relevante é que, devido a 
essa crise gerada pela pandemia (assim 
como em outras crises nos Estados 
Unidos e também em outros países), 
alguns setores ou indústria melhoram 
ou pioram, o que faz com que mais 
ou menos vagas de emprego sejam 
oferecidas no mercado de trabalho. 
E com isso, algumas pessoas passam 
a buscar vagas em algumas áreas 
diferentes das que costumam procurar.
A crise sanitária que o mundo enfrentou 
com a pandemia atingiu inúmeras áreas 
e algumas foram de forma agressiva. É o 
caso das indústrias do turismo, lazer e 
entretenimento, que viram a busca por 
seus serviços despencarem em razão 
da obrigatoriedade do distanciamento 
social.

O desemprego em Las Vegas, por 
exemplo, aumentou quase oito pontos 
percentuais de novembro de 2019 
a novembro de 2020 – quase cinco 
pontos percentuais a mais do que o 
país como um todo.Com as ordens para 
ficar em casa, além do distanciamento 
social, houve também uma baixa no 

setor de transporte (poucas pessoas 
saíam de casa e precisavam de ônibus, 
metrô e de uber, por exemplo), na 
indústria automobilística (menos 
carros se fabricaram e se venderam) 
e de combustíveis (com as ordens de 
lockdown mais pessoas ficaram em 
casa).

Por outro lado, como exemplo, 
a tecnologia fez com que várias 
empresas se destacassem durante 
a pandemia. Tem sido o caso dos 
aplicativos de entregas de comidas 
em domicílio e outras empresas 
que souberam aproveitar a 
oportunidade de milhões de 
pessoas estarem em casa, 
como foi o Zoom, a Amazon, e o 
Fedex. A recuperação de uma 
recessão demanda tempo e 
nos Estados Unidos isso não 
é diferente.

O fato  é que 
alguns setores 
d e v e m  s e 
r e c u p e r a r 
p r i m e i r o  d o 
q u e  o u t r o s . 
A  i n d ú s t r i a 
f a r m a c ê u t i c a  e 
medica, por exemplo, 
deve se recuperar mais rápido já que 
as pessoas tendem a ficar doentes ou 
necessitam de cuidados (idosos que 

precisam de cuidadores, tratamento 
dentário, especialidades médicas e 
muito mais) seja em momentos de crise 
ou de bonança.

Por fim, é válido lembrar que, em 
momentos de crise, uma boa tática 
para conseguir emprego mais rápido 
seria A) ir de encontro a esses setores 
que tendem a se recuperar mais 
rapidamente ou B) buscar em áreas 
que planejam contratar pessoal com o 
retorno dos clientes, como  é o caso dos 
restaurantes.

O setor de tecnologia e serviços junto com entregas a domicilio cresceram e ainda tendem a crescer.

Life in the U.S/Vida nos EUA (2)
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Imagine a typical Friday night back 
in the 1990s. For many of us, our 

evening’s entertainment would  include 
one iconic company: Blockbuster Video. 
Today, the name Blockbuster might 
bring a feeling of nostalgia. It’s not just 
the brand, but the memories of hopping 
in the car, driving to the Blockbuster, 
and wondering what we’d come home 
with to watch.

From the first store’s opening in 1985 
to its peak in 2004, it grew to 9,000 
stores globally, earning nearly $6 
billion in revenue. But by then, the 
end was already in sight. Blockbuster 
completely missed a major shift in the 
movie rental business…the launch of 
a tiny competitor called Netflix in 1997.

Netflix’s business model was simple. 
Rather than traveling to a video 
rental store, the company would mail 
consumers the DVDs they wanted to 
watch. And in 2007, Netflix changed the 
game. It began allowing customers to 

“stream” movies directly to their homes, 
no VHS or DVD required. Ironically, 
Blockbuster had the opportunity to 
purchase Netflix for $50 million in 
2000. The company passed on the deal 
– arguably one of the worst business 
decisions in history. We all know 
how the story ended. Given a choice 
between convenient video streaming 
or waiting in line at a Blockbuster store, 
customers signed up for Netflix in 
droves. 

In 2013, Netflix had approximately 
34 million subscribers worldwide. In 
2021 this number reach 203 million. 
Blockbuster, meanwhile, filed for 
bankruptcy in 2010 in a desperate 
attempt to escape its $1 billion debt 
load. In 2021 the massive franchise 
has wilted down to a single store 
located in a small town in Oregon. 
Ironically, Netflix recently aired a new 
documentary: The Last Blockbuster. 
Hilarious. And for investors in Netflix, 
the returns were phenomenal. 

Anyone who invested back at its 2002 
IPO (Stock Market) and held until 
2021 has made more than 43,000%. A 
single $10,000 investment would have 
resulted in more than $4.3 million today. 
The story of Netflix and Blockbuster is a 
great example of what we call a “Digital 
Leap”. 

The digital leap from video rental to 
at-home streaming is a perfect example, 
but it’s not the only one. To give another 
example, we mention a small company 
called Amazon back in the late 90’s and 
early 2000 that began a digital leap in 
the retail space by shipping books to 
customers, and that rapidly expanded 
its initial offering to include movies 
and music... then home improvement 
products…kids’ toys… and finally 
office products, electronics, sporting 
goods, etc. By 2003, the retailer was 
becoming the go-to place for virtually 
anything a customer might want to buy. 
And in doing so, Amazon helped define 
the e-commerce industry.

Blockbuster X Netflix as the Perfect 
Example of What We Call “Digital Leap”

Business/Negócios (1)
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Vo c ê  é  u m a  p e s s o a  q u e 
dificilmente acha motivação 
p a r a  s e  e x e r c i t a r ?  S e u s 

problemas podem ter acabado. Alguns 
aplicativos de exercício físico e saúde 
estão recompensando de alguma 
forma as pessoas que buscam entrar 
em forma. As recompensas vêm em 
produtos diversos, passagens aéreas, 
dinheiro e até por meio de doações a 
instituições de caridade. 

Veja a seguir quatro desses aplicativos 
que podem ser o empurrãozinho que 
você estava precisando para colocar a 
saúde em dia e ficar em forma:

        Hero Trainer 

Disponível em aparelhos com sistema 
iOS e Android, o aplicativo é focado 
no público gamer. Ele recompensa 
os usuários a cada etapa executada 
e a meta é de 10.000 pontos diários. 
Ao conseguir, você é recompensado 
com itens digitais dentro de seus 
videogames favoritos. O Hero Trainer 
já fez com que os usuários dessem mais 

de 1 bilhão de passos caminhando. É 
possível também ganhar um gift card de 
US$10 após 30 ou 45 dias. Pouco? Mas 
não deixa de ser um incentivo para você 
começar a malhar!

         Charity Miles

Também disponível para iOS e Android, 
o app está no mercado digital desde 
2012. O Charity Miles permite que, 
através das distâncias registradas – 
por exemplo, a partir das caminhadas, 
corridas e dos quilômetros rodados de 
bicicleta - no aplicativo, você escolha, 
de uma lista pré-aprovada, instituições 
de caridade para serem beneficiadas. 
Até o momento, eles afirmam que 
doaram mais de US$ 3 milhões.

        Step Bet

App para sistemas iOS e Android, o 
Step Bet é considerado a Vegas do 
mundo fitness, pois você precisa 
pagar inicialmente para participar dos 
desafios propostos pelo aplicativo. Mas 
após isso você trabalha para atingir a 

meta de cada semana. A “sacada” do 
app - que faz com que ganhadores (e 
perdedores) ganhem dinheiro vivo 
(cash!) - já fez do Step Bet um “winner”!

         Paceline

Exclusivo para o iOS, ele é compatível 
com Apple Watch, Garmin ou Fitbit 
(em beta). O aplicativo recompensa o 
usuário com a oportunidade de ganhar 
gift cards (vales-presentes) semanais. 
Com 150 minutos ativos por semana 
já dá para ser recompensado com 
gift-cards de varejistas conhecidos e 
queridos como o Starbucks e o Walmart. 
É importante ter conhecimento de que 
o aplicativo exige a vinculação de um 
cartão de crédito para receber seus 
prêmios, algo com o qual nem todos se 
sentem confortáveis.

Ficou interessado? Aproveite a ideia 
e o pequeno – mas válido,  incentivo 
para se manter saudável com exercícios 
físicos e desafios diários sugeridos 
pelos apps. Divirta-se, tenha foco e boa 
sorte para atingir suas metas!

Conheça 4 
Aplicativos 
nos EUA que 
te Incentivam 
($) Para Entrar 
em Forma

Fitness/Fitness

https://herotrainer.io/
https://charitymiles.org/
https://apps.apple.com/us/app/stepbet-walk-get-active-win/id1056175729
https://paceline.fit/


Soul Brasil Magazine © • Issue 107 •  April 15/May 2021 • Year 18 • www.soulbrasil.com 25



Todos querem encontrar voos 
baratos, mas os especialistas em 
viagens sabem que encontrar 

ofertas exige mais do que inserir suas 
datas de partida e chegada e clicar em 
“comprar”. Existem várias estratégias de 
reserva, mas algumas (e que você pode 
estar usando) estão completamente 
desatualizadas.

As ‘regras” de viagens evoluem 
conforme a própria viagem evolui”, 
diz  Magali DaSilva, agente de viagens 
com mais de 25 anos de experiência e 
residente na Califórnia há  vários anos.
“Não só existem mais opções para os 
consumidores, como operadoras de 
baixo custo em crescente número e 
novas classes de tarifas. Mas também há 
muito mais transparência em torno dos 
preços dos voos que não existia antes”, 
adiciona Magali. Essa transparência 
ajuda a desmontar os mitos de viagem 
comuns, que, segundo a especialista, 
impediram que você economizasse até 
US$ 300 em voos no ano de 2019 e 2020. 
Aqui, selecionamos oito erros comuns 
na hora de reservar um voo:

1. Reservar sempre a tarifa mais 
barata

Nos Estados Unidos, empresas aéreas 
como a United, American e a Delta 
oferecem tarifas econômicas básicas 

– que são mais baratas que a classe 
econômica padrão – mas que não 
permitem que o passageiro leve 
bagagem de mão, troque a passagem 
ou escolha o assento. Essas tarifas 
podem parecer a opção de voo mais 
barata, mas você terá que seguir as 
regras ou antecipar o pagamento de 
um valor extra por itens incluídos na 
tarifa econômica. Se você tem malas 
ou precisa se sentar com um membro 
da família (ou odeia o assento do 
meio), você pode economizar dinheiro 
ao reservar antecipadamente a tarifa 
econômica padrão.

2. Adiantar ou atrasar a reserva

A crença de que é possível encontrar a 
melhor tarifa comprando voos o mais 
cedo possível está desatualizada. Você 
pode reservar voos 10 meses antes da 
partida, mas este não é o momento 
de reservar se quiser o menor preço. 
Reservar com mais de seis meses 
de antecedência pode custar caro, 
pois as companhias aéreas definem 
seus preços iniciais de maneira 
conservadora. Por outro lado, reservar 
no último minuto ainda terá um custo 
extra. Os preços normalmente começam 
a subir nas duas semanas anteriores à 
viagem, e é muito improvável que você 
encontre um negócio melhor do que se 
tivesse comprado em uma data anterior. 

O Travel Pricing Outlook de 2019 da 
ARC e do Expedia Group relatou que 
normalmente é possível encontrar os 
melhores preços em reservas com três 
semanas de antecedência, mas para ter 
certeza que não perderá uma queda 
nas tarifas, é importante ter em mente 
aplicativos como o Google Flights que 
rastreará os voos que você deseja e o 
notificará quando for a hora de reservar.

3. Comprar passagem no fim de 
semana

Comprar passagens no fim de semana 
pode prejudicar seu bolso, mesmo se 
estiver dentro da programação. Ao 
comprar voos em horários previsíveis 
ou quando todo mundo estiver 
comprando, você prejudicará suas 
chances de encontrar um bom negócio. 
Há significativamente menos ofertas 
disponíveis no fim de semana para 
viagens domésticas e internacionais. 
Em vez de esperar encontrar uma oferta 
em um domingo ou terça-feira, defina 
alertas para as viagens que deseja fazer 
usando o tipo de aplicativo mencionado 
acima.

4. Evitar voos de manhã cedo

O  v o o  n o t u r n o  é  g e r a l m e n t e 
considerado a tarifa mais barata 
do dia, mas voar às 5 da manhã é o 

Oito Erros 
Que Podem 
Ser Evitados 
Na Hora De 
Reservar Voos

Travel / Viagens
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melhor jeito de economizar. Os dados 
da indústria de viagens confirmam 
esta descoberta ao observar que os 
viajantes na primavera e no outono 
veem uma economia em voar entre 4 
e 8 da manhã, já que a maioria deseja 
voar após as 8 da manhã e voltar para 
casa após uma viagem à tarde – isso 
significa que é mais provável que você 
economize se reservar um voo de volta 
de manhã cedo também. Os voos nesse 
horário têm menos probabilidade de 
atrasos, já que a maioria dos aviões 
pousou durante a noite e o espaço 
aéreo está relativamente silencioso. 
Os aeroportos também ficam menos 
lotados no início da manhã com 
os dados de tráfego do Google 
mostrando que os aeroportos LAX (Los 
Angeles) e JFK (Nova York) são mais 
movimentados entre meio-dia e 22h.

5. Conectar datas de viagens 
específicas

De acordo com o Travel Pricing Outlook 
2019, os voos que partem às quintas 
ou sextas-feiras tendem a oferecer 
as taxas mais baixas (com até 10% de 
economia), enquanto os dos domingos 
foram considerados os mais caros. 

Embora seja importante ter isso em 
mente, os dias mais baratos para 
viajar variam de acordo com o voo e 
o destino. O uso de um mecanismo de 
reservas permite que você compare 
as taxas de vários dias ou de um mês 
inteiro para ver quando são os dias 
mais baratos, mas um agente de viagens 
também pode fazer esse trabalho sem 
problemas para você, melhor, evitando 
dores de cabeça, economizando tempo 
e dinheiro. Basta dar-lhes o tempo 
necessário para trabalhar para você 
e não se apressar. Eles geralmente 
também são capazes de tirar vantagem 
dos erros da companhia aérea ou das 
tarifas de liquidação, resultando em 
bilhetes muito baratos.

6. Voar para casa antes do fim de 
semana

A viagem aérea é quase sempre mais 
barata quando você voa no meio 
da semana (o mesmo com hotel) e, 
com esse raciocínio em mente, os 
viajantes flexíveis geralmente voam 
para casa antes do fim de semana 
para evitar um aumento na tarifa. 
Dependendo de onde você vai, em 
alguns casos, a economia pode ser 

mínima, mas, por exemplo, se 
você estiver buscando voos 
internacionais, incluindo 
uma estada no sábado à 
noite e voar no domingo 
você economizará até 40% 

em média.

7. Esquecer as 
c o m p a n h i a s 
a é r e a s 
econômicas

É fácil inserir as datas da viagem e 
permitir que grandes mecanismos 
de pesquisa façam o trabalho 
por você, mas se você seguir esse 
caminho poderá perder tarifas 
aéreas econômicas. Um relatório do 
Thrifty Nomads em 2018 relatou que 
a maioria das companhias aéreas de 
baixo custo aparece em pesquisas 
gerais de voos, mas há algumas 
exceções. Por exemplo, as tarifas da 
companhia aérea americana Southwest 
(e outras) geralmente não aparecem 
em aplicativos como o Google Flights. 
Se você sabe que uma companhia de 
baixo custo voa para o seu destino, vá 
até o site dela diretamente para ver as 
tarifas.

8. Não tentar hackear o voo

Se você simplesmente não está 
encontrando um voo acessível, pode 
considerar métodos alternativos de 
reserva, como voos para uma cidade 
próxima ao seu destino. Por exemplo, 
na área de Los Angeles, você pode voar 
de/para os aeroportos de Burbank ou 
John Wayne (Orange County) em vez do 
LAX ou na área de Nova York você pode 
voar de/para os aeroportos La Guardia 
ou Liberty (New Jersey). Dependendo 
de onde você mora, uma hora extra 
no carro pode economizar centenas 
de dólares em passagens aéreas. 
Outra estratégia é a passagem só de 
ida. A maioria das pessoas evita os 
bilhetes de ida, mas, em alguns casos, 
eles funcionam muito bem. Considere 
voar para um aeroporto e sair de 
outro e fique de olho nas vendas de 
companhias aéreas.

* Para passagens aéreas dos Estados 
Unidos para o Brasil ou América Latina, 
pacotes de viagens personalizados, 
hotéis e estadias alternativas, bem 
como cruzeiros nos EUA, entre em 
contato com a nossa agente de viagens 
Magali DaSilva. (323)428-1963 – www.
gotravelplease.com

Travel / Viagens

http://www.gotravelplease.com
http://www.gotravelplease.com
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Do you constantly find yourself 
too wrapped up in your 
imperfections? If so, it could be 

getting in the way of a happy, fulfilled 
life. Each of us has imperfections, 
however, many fight against their flaws; 
harshly criticizing themselves for not 
being perfect. There is a lot of pressure 
in society today to be a perfect person. 

Unfortunately, this just isn’t possible 
so most end up feeling like a failure 
or develop feelings of self-hatred. If 
you want to learn to love yourself, 
embracing your imperfections is key. 
Here, we’ll look at why it’s important to 
embrace your imperfections and the 
benefits it can deliver.

         Your Positive Imperfections

When you start to embrace your 
imperfections, you’ll start to see them 
more positively. Believe it or not, there 
are some positives to imperfections. 
For example, if you suffer with anxiety, 
you may beat yourself up for not being 
able to do certain things that come 
easy to others. However, a positive of 
anxiety is that it often makes you more 
empathetic. That is a great trait to have 

in an often-cruel world. Flaws are also 
considered more attractive than you 
might realize. So, start to look for the 
positives in your flaws and realize that 
everyone has them.

         Feel Free

When you are so caught up on your 
imperfections, it can make you feel 
trapped under constant pressure. By 
embracing them, it helps to set you free. 
Nothing is more freeing than living your 
life without the constant weight of your 
own expectations. Once you accept 
your flaws, you’ll feel like a weight has 
been lifted.

         Focus on Who you Are

When you are so focused on your 
imperfections, it can stop you being 
who you truly are. It causes you to chase 
an ideal that you aren’t ever going to 
live up to. However, when you let go of 
your imperfections, your authentic self 
will start to shine through. So, if you feel 
like you have lost who you wanted to 
be, start letting go of your need to be 
perfect. 

         Living Healthier

Living your life constantly focused on 
your imperfections, also isn’t healthy. 
It impacts your perspective on things, 
causing you to make choices you 
wouldn’t necessarily make if you 
weren’t so caught up on your flaws. 
Constantly stressing over the things 
that you are not, can actually have a 
negative impact on your health.  

These are just some of the reasons 
why you need to learn to embrace your 
flaws. While it may be difficult, with 
practice you can start to think more 
positively about it. Remember, nobody 
in life is perfect, not even you and you 
are never going to be. But the sooner 
you accept this and know that it’s OK, 
the better your life will become.

Art of Living/ Arte de Viver (5)

Why Embrace 
your Imperfections
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 Trends/Tendências

Definitivamente, estamos em uma 
nova era e, durante a pandemia 
da covid-19, estamos tendo 

a oportunidade de ver empresas – 
pequenas e grandes, permitindo que 
seus funcionários façam seu trabalho 
em casa. Grandes empresas de 
tecnologia como o Twitter adotaram 
esse sistema durante a quarentena, e 
mais tarde anunciaram que uma grande 
parte de seus funcionários continuaria 
trabalhando em suas casas.

Graças às conexões de internet cada vez 
mais rápidas e confiáveis, juntamente 
com uma série de novas opções de 
software, agora é mais viável do que 
nunca deixar sua equipe trabalhar 
em casa. Dê aos seus funcionários o 
software certo e eles poderão trabalhar 
em projetos colaborativos, responder 
e-mails, receber ligações e até mesmo 
participar de reuniões por meio de 
sistemas de videoconferência. Em 
suma, há cada vez mais motivos para 

não permitir que sua equipe trabalhe 
em casa e uma série de motivos pelos 
quais você deveria. Abaixo, listamos 5 
boas razões:

1. Com frequência eles farão mais

Acredite ou não, os funcionários em 
casa geralmente trabalham mais do 
que no escritório. Isso porque em 
muitos casos haverá menos distrações, 
pois não ficarão cansados   com o 
deslocamento e terão acesso a lanches 
e roupas confortáveis   que quiserem 
usar. Além do mais, eles sentirão 
que precisam conquistar o direito de 
trabalhar em casa, o que significa que 
trabalharão para fazer pelo menos 
tanto quanto fariam no escritório e 
provavelmente mais.

 2. Eles serão mais felizes

Isso não deve ser subestimado. 
As pessoas que têm a opção de 

trabalhar em casa podem fazer mais 
coisas que desejam e projetar seu 
trabalho de acordo com seu estilo de 
vida. É assim que o trabalho deve ser 
e o resultado é uma equipe feliz – que
t r a b a l h a r á  m e l h o r .  A l é m  d a 
probabilidade de ela permanecer com 
você.

3. Você atrairá melhores funcionários

E quando você diz a seus funcionários 
em potencial que eles podem trabalhar 
em casa, é mais provável que eles 
queiram trabalhar para você – o que 
significa que você pode escolher a 
melhor equipe em vez de ser o último 
recurso de todos.

4. Você estará passos à frente dos 
demais

Vamos encarar essa realidade: nas 
próximas décadas trabalhar em casa 
vai se tornar a regra, o mais comum. 
Você pode muito bem adotar esse tipo 
de trabalho agora e, assim, parecer uma 
organização ou empresa com visão de 
futuro.

5. Você vai cortar despesas gerais

Se sua equipe trabalhar em casa 
algumas vezes por mês, você poderá 
trabalhar em um escritório menor e 
reduzir suas contas de energia. Você 
ainda estará pagando a eles o mesmo 
e, conforme mencionado, a produção 
deles ainda será a mesma, então o 
resultado será melhor e terá mais lucro.

5 Vantagens de Permitir que seus 
Funcionários Trabalhem em Casa

30
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Art of Living/Arte de Viver (6)

When you’re working many 
hours a day you can 
sometimes feel like you 

have no time to clean your home 
because it’s a time consuming task. Yes, 
right. However, coming home and trying 
to work or relax in a messy environment 
will only stress you out more. If you’re 
not only living but also working in that 
environment, it can really suck the life 
right out of you. 

You need to keep your living and 
work at home space somewhat tidy 
so that you can end your day in a nice 
and relaxing area. Organizing your 
workspace in an office will relieve 
stress at work by knowing where 
everything is. If you work at home, 
make sure you’re not working in one 
of the most used rooms in your house, 
like your living room. If you don’t have 
a home office, try to have a space that’s 
designated to work only, like a desk in 
your room. 

Keep your bedroom clean to make sure 
that when you go in there, you can be 
as relaxed as possible. Your bedroom 
should be your space where you can 
relax, not a place where you can’t find 
anything or a place where you have 
to navigate your way around without 
tripping on anything because your floor 
is so messy. 

This means you should keep your closet 
tidy, too. Whether you’re storing items 
in there or just using it for clothing, 
you need to make sure that you can 
reduce stress by not having to rummage 
through the mess in order to find 
something. 

Make a whole house cleaning at 
least at one a week and keep up an 
organizational chart it’s a great idea. 
You can start with one room and go 
room to room doing a task. You might 
do one task in the kitchen, then one 
in the living room, and so on. Every 
time you get up to stretch your legs 
from work, you can do a cleaning or 
organizational task. 
 
Your kitchen is one of the places you 
go to take time away from work. If you 
have a pile of dishes that need to be 
done, you’re going to be focused on 
getting that done on top of other chores, 
which will only stress you out more. 
Try using a method that involves 
washing your dish each time you 
bring it to the sink, in order to reduce 
the mess. Keep your fridge and freezer 
organized as well, so you won’t have to 
get frazzled by searching through tons 
of food. Throwing away items you and 
your family don’t use anymore or items 
that may be expired. 

Keep your bathroom tidy so that you can 
focus on self-care and hygiene. Your 
bathroom is where you often do things 
like apply face masks, makeup, and 
hair styling. Taking a relaxing bath is 
also a common stress reliever, and 
trying to bathe in a dirty or cluttered 
environment is anything but relaxing. 

Make sure your counter is clean as 
well, to keep all of your products from 
getting mixed up. Have designated 
areas for certain things, like a place for 
makeup or self-care items, a place for 
hair styling products, and a place for 
hygienic items like your toothbrush and 
toothpaste.
 
Your home should be a place where 
you get rid of all your stress and worries 
from work and during work hours, a 
place where you can focus and be at 
ease. Waking up and coming home to 
an unorganized place will only stress 
you out more. Make sure you keep 
everything in an area where you can 
find it, so that leaving from and coming 
back to your home never leaves you 
frazzled and upset.

We hope you enjoyed the article! Did 
you know that in our section “Art of 
Living” on our website www.soulbrasil.
com you can find a lot of articles to feed 
your soul and rejuvenate your spirit?

Living and Working 
in an Unorganized 
Home Can Wreak 
Havoc on your Success
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O processo de deportação 
e legalização nos Estados 
U n i d o s  r e q u e r  t e m p o , 

documentação necessária e um bom 
profissional de imigração para auxiliar. 
As leis mudam constatemente e em 
particular dependendo do partido e/
ou presidente que esta no poder e e’ 
necessario o acompanhamento de um 
profissional especializado no assunto 
e que esteja atenado as mudancas e 
novas possibilidades. 

 Embora existam inúmeros advogados 
especialistas na área nos Estados 
Unidos, é necessário ter cuidado. 
Devido a grande demanda, muitos 
desses advogados (e tambem nao 
advogados) procuram se beneficiar da 
situação alheia. Ter cautela e prudencia 
na escolha seria o primeiro passo. 

A importancia de encontrar um 
profissional certo, atualizado e 
qualificado, e torna essencial na 
busca de uma possivel legalizacao no 

pais do Tio Sam. O advogado saberá 
exatamente todos os passos para te 
auxiliar e os recursos necessarios, seja 
de tipos de visas para permanencia, 
troca de status imigratorio, legalizacao 
atraves de casamento ou trabalho ou 
asilo ou investimento, etc. 

Diante de uma série de questões 
legais, é fundamental a ajuda de 
alguém que tenha domínio completo 
de todas as situacoes e principalmente 
experiencia no assunto - existem casos 
em que a pessoa não tem escolha para 
permanecer no país legalmente, mas 
um advogado atenado as brechas 
nas leis de imigracao pode fazer 
a diferenca. Ja em um caso para 
cidadania, um advogado pode ser uma 
opcao, mas o processo nesse caso e’ 
simples e voce pode fazer sozinho se 
quiser economizar algumas poucas 
centenas de dolares. 

Quem pensa em viver e morar 
nos Estados Unidos legalmente e’ 

importante ter em mente, enquando a 
oportunidade nao chega, que obdecer 
as leis e nao se meter em problemas 
(violencia domestica, drogas e ser pego 
bebado dirigindo sao alguns exemplos) 
sao fundamentais para uma chance de 
legalizacao mais na frente possa ser 
concretizada. Outra dica seria pagar 
todos os impostos devidos e declarar 
“income tax” (imposto de renda) 
anualmente. 

Tanto em nosso Facebook Page quanto 
em nosso Canal do You Tube nos temos 
uma series de videos chamada “Vida 
nos EUA” no qual pode ser interessante 
e mesmo complementar a esse artigo se 
voce esta interessado continuar a saber 
mais sobre esse tema como mudanca 
de status de visa, leis que mudam de 
estado para estado, convivencia com 
roomate e legalizacao pelo “amor”, e 
ate mesmo, coisas peculiares sobre a 
cultura e habitos americanos.

Life in the U.S/ Vida nos EUA (3)

Na Rota do Green 
Card: Seguir as Leis, 
Pagar Impostos e 
Buscar a Ajuda de 
um Advogado de 
Imigração
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